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Närvarande: 
Per Lambrecht  N 
Cecilia Granberg N 
Siri Stenmark  N 
Jakob Karlelid  N 
Gustav Wangsell  N 
David Lavner  N 
Max Thormé  N 
Kristoffer Ottosson N 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 
	 	 	 	
	
§ 1.  Formalia 

Föredragare: Per Lambrecht 
 
1. Mötets öppnande      
      Per Lambrecht förklarar mötet  

öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  utse Per Lambrecht till  
 mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Siri Stenmark till 

mötessekreterare 
 
4. Adjungeringar Lynn Johansson, Josefine Blomqvist, 

Max Broström, Alfred Berg, Sebastian 
Nylén, Ebba Knutssion, Hanna 
Gertsson och Emma Hansson ges 
närvaro-,  
förslags- och yttranderätt till dagens 
möte 

     
5. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   

med utskickat förslag 
 
6. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna	 	 	
	  

	
§ 2.  Diskussioner  
 

1. Sektionsmöte 4 - Kandidater som inte kan närvara  
Styrelsen lyfter diskussionen angående om en individ kan kandidera för en post 
trotts att hen inte kan närvara under Sektionsmötet. Styrelsen rekommenderar att 
dessa personer ska kopplas in via Skype, alternativt att hen skriva ett personligt brev. 
Sektionsmötet kommer att hållas 26/4 medans inröstning av utskottsordförandena 
kommer att hållas från 6/5. Valberedningen kommer att kontaktas av Per 
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2. Big air  
Det har varit brist på personer som kan hjälpa till under Big air, detta har blivit löst  

 
3. I-Drott gästföreläsning  

På grund av att engagerade i i-drott har hoppat av finns det inte tillräckligt med 
personer för att kunna arrangera den lunchföreläsningen som de hade planerat. 
I-drott vill spendera de pengarna som dem fått från sponsring för detta event till ett 
annat, Styrelsen ställer sig negativt till detta och anser att detta måste diskuteras med 
Tim Foster    

 
4. Överlämningspass  

Den nya och gamla styrelsen planerar datum inför överlämningen  
 

§ 3.  Övriga frågor 
 

1.   
  
§ 4.  Avslutande formalia 
	 Föredragare: Per Lambrecht        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2019.04.09 kl. 12.00 i XXX 

 
2. Mötets avslutande    Per Lambrecht förklarar mötet  

avslutat 


